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ADVIES 

Subsidiereglement voor de relance van jeugd(werk)initiatieven 

ingevolge de coronacrisis 

 
Datum: 28 oktober 2020        Advies-nr. JR/20/25 

 

Strekking van het advies:     

Positief mits opmerkingen 

Reglement/decreet:  

Artikel 1 van de afsprakennota tussen stadsbestuur Gent en de Jeugdraad, goedgekeurd op de gemeenteraad van 23/09/2013 

Verplicht advies / spontaan advies / advies op vraag van college van burgemeester en schepenen 

Hoe kwam dit advies tot stand? 

Het advies werd besproken door de leden van het bestuur van de Jeugdraad 

Wie werd betrokken?  

Stadsondersteuners en Formaat 

Betrokken dienst en/of contactpersoon van de Stad Gent 

Jeugddienst 

Omkadering (situering, achtergrondinformatie) 

Nvt  

Minderheidsstandpunt (indien nodig) 

Nvt  

 

De Jeugdraad adviseert het aanvullend subsidiereglement positief, maar formuleert hieronder graag 

enkele opmerkingen én aandachtspunten. 

 

➢ Algemene opmerkingen 
 

1. Het moet veel duidelijker zijn dat het over een noodfonds gaat waar je pas beroep 

kunt op doen als jouw werking écht op sterven na dood is ten gevolge van corona. Door dit 

op voorhand duidelijk(er) te maken, zullen organisaties meer begrip hebben om te 

voldoen aan de voorwaarden die nu heel hoogdrempelig aanvoelen.  

 

2. Taalgebruik moet eenvoudiger (vb. niet-recupereerbaar: we kunnen geloven dan een 18-

jarige niet direct weet wat dat is). Zeker ook voor organisatoren die minder talig zijn 

=> bereiken vaak een kwetsbare doelgroep => vragen hierdoor ook minder financiële 

tegemoetkoming van leden => bouwen bijgevolg minder reserves op => hebben in deze tijden 

vaak juist de meeste financiële steun nodig!  
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In dat opzicht is het misschien een idee om te werken met voorbeelden? Zoals 

bijvoorbeeld bij niet-recupereerbaar: een voorbeeld geven wat dat juist is? 

 

3. De bewijslast voor organisaties en individuen (die nu al vaak op hun tandvlees 

zitten) is heel groot. Kan hierrond eventueel begeleiding/ondersteuning vanuit de 

Jeugddienst worden voorzien? Bijkomend is het misschien raadzaam om een info- en/of 

contactmoment te voorzien vanuit de Jeugddienst waarop het reglement én het 

aanvraagformulier worden doorlopen en waarop potentiële indieners hun vragen kunnen 

stellen. 

➢ Opmerkingen per artikel 
 

Artikel 3. Voorwaarden 

 

De verwoording die hier wordt gebruikt is zeer talig en hoogdrempelig. Bovendien is het 

vaak onduidelijk welke info precies wordt gevraagd en/of welke impact die info heeft 

op de ontvankelijkheid van de subsidieaanvraag. We vragen dan ook om dit artikel 

duidelijker te omschrijven.  

 

Wanneer het bv. om puntje a. gaat vragen jullie ‘een overzicht van de voorziene activiteiten in 2020 

die omwille van de coronacrisis niet konden worden gerealiseerd’. Het niet kunnen doorgaan van een 

bepaalde activiteit impliceert uiteraard niet altijd automatisch een financieel verlies. Omschrijf 

dus duidelijk dat het bij dit punt wel degelijk om ‘winst’ gaat die ten gevolge van het 

niet doorgaan van de activiteit niet werd gemaakt.  

 

Puntje e. vraagt vervolgens “een financieel overzicht van alle zicht- en spaarrekeningen bij financiële 

instellingen”. Volstaan de rekeningnummers of willen jullie ook weten hoeveel op welke 

rekening staat? En welke invloed heeft dit op de ontvankelijkheid van de 

subsidieaanvraag? Die vraag stellen we ons trouwens ook bij punt f.: “een overzicht van 

alle reeds ontvangen en aangevraagde steunmaatregelen in kader van COVID-19 met inbegrip van het 

beroep op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht”.  Heeft dit impact op de beslissing of een 

organisatie in aanmerking komt voor steunmaatregelen of niet? En zo ja, welke impact? 
 

Dan wat betreft punt g. “de aanvrager beschrijft concreet hoeveel aanvullende financiële steun de 

vereniging nodig heeft om de basiswerking en activiteiten te kunnen opstarten en verder zetten in 2, en 

hoe de aangevraagde subsidiemiddelen concreet zullen worden ingezet”. Hoe concreet moet dit 

zijn? Kunnen er eventueel richtvragen worden opgesteld om dit te vergemakkelijken en 

te stroomlijnen? 

 

Het lijkt ons beter om bovenstaande voorwaarden in een overzichtelijk en laagdrempelig 

excel document te gieten. Er werd een voorbeeld meegegeven vanuit de KSA in ons eerste 

advies rond het corona-noodfonds. Al kan ook dit excel-document nog altijd té hoogdrempelig 

zijn voor sommige organisaties. Wees jullie hiervan bewust.  
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Artikel 4. Subsidiebedrag 

 

We blijven eigenlijk voorstander om te werken met flexibele bedragen zoals reeds 

werd geadviseerd. Het reglement mag er immers niet zijn “for reglement’s sake”, maar moet ten 

goede komen aan díe organisaties die het echt nodig hebben. We begrijpen uiteraard dat er een 

maximumbedrag geldt, maar in welke mate zijn we zeker dat dit volstaat voor alle 

organisaties? En als jullie dan toch met gradaties willen werken: het is ons momenteel niet 

zo duidelijk hoe zal worden beslist tot welke ‘noodzakelijkheidsgradatie’ een werking 

behoort? Moet je als indiener zelf een checklist invullen met criteria waaraan moet worden 

voldaan om tot een bepaalde gradatie te behoren of ligt die beslissingsvrijheid bij de Jeugddienst? 

En zo ja, op welke criteria zal de Jeugddienst zich dan baseren? 

 

Artikel 5. Procedure 

 

 Aanvraag 
 

Bij puntje c. lezen we: “de subsidieaanvragen worden behandeld in volgorde van indiening”. Dit wekt 

valselijk het vermoeden dat de verdeling van de middelen o.b.v. een ‘first come, first 

served’ systeem zal gebeuren. Terwijl dit uiteraard niet het geval is. We raden aan om dit 

beter te formuleren. 

 

Artikel 9. Inwerkingtreding (en duurtijd) 

 

We lezen dat er nog onduidelijkheid bestaat over de einddatum van dit reglement. Op zich vinden  

we het goed dat er misschien een verlenging komt t.e.m. 31 december 2021 (terwijl uiterste 

indiendatum momenteel op 31 maart 2021 ligt). Zo ziet het er immers naar uit dat de coronacrisis 

(jammer genoeg) nog wel even zal duren, waardoor de financiële gevolgen voor het jeugdwerk 

en jeugdinitiatieven pas echt zullen duidelijk worden op langere termijn. Anderzijds zijn we ook 

van mening dat de werkingen die nú reeds financiële hulp nodig hebben die ook zo snel 

mogelijk moeten krijgen. Anders dreigen sommige werkingen voorgoed de deuren te moeten 

sluiten… Wij vragen dan ook om duidelijker te maken dat er bij een eventuele verlenging van het 

reglement zal worden gewerkt met 2 indienmomenten.  

 

Jeugdige groeten en tot binnenkort. 

 

   Namens de Jeugdraad,  

 

 

 

 

 

Maïté Coppens 

Voorzitter 

   

 

 

 

 

 

Lieselot Depredomme 

        Voorzitter 

   

 


